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Òrgan resolutori: Junta de govern local
Caràcter: Ordinària
Data: 14/06/2022 13:30:00
Número de proposta: PRP2022/796
Nom: Declarar desert el CONT2200003 Servei d'atenció psicològica adreçat a joves
pre adolescents i adolescents entre 12 i 18 anys (PSICOJOVE)
Regidoria: Regidoria de Serveis Generals
ATESA la normativa vigent en matèria de contractació administrativa, en especial la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de els bases de règim local, el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 1098/2001, de 12 d’octubre, així com
els plecs de clàusules administratives generals aprovats per la Corporació, aquests
darrers en allò que no s’oposin a la LCSP.
ATÈS que per acord de Junta de Govern Local de data 15 de març de 2022, es va
aprovar l’inici de licitació per adjudicar el servei d’atenció psicològica adreçat a
joves pre adolescents i adolescents entre 12 i 18 anys (PSICOJOVE), ref.
CONT2200003, per procediment obert ordinari, no subjecte a regulació
harmonitzada i amb pluralitat de criteris d’adjudicació.
ATESES les característiques de la licitació del contracte que es pretén adjudicar:
- Expedient núm.: CONT2200003
- Tipus de contracte: Serveis (administratiu) a l’empara de l’article 17 de la LCSP.
- Subtipus del contracte: Serveis socials i de salut
- Objecte del contracte: Servei d’atenció psicològica adreçat a joves pre
adolescents i adolescents entre 12 i 18 anys (PSICOVE)
- Procediment de contractació: obert, no subjecte a regulació harmonitzada
d’acord amb l’art. 19, 22, 131, 134, 135, 156-158 de la LCSP 2017.
- Tipus de tramitació: ordinari.
- Codi CPV: 85121270-6 Serveis psiquiàtrics o psicològics
- Valor estimat del contracte: 36.054,44 EUR
- Pressupost base de licitació : 16.388,38 EUR (IVA exclòs) 19.829,94 EUR IVA
inclòs que correspon a 2 anys de durada del contracte.
- Durada de l'execució: 2 anys.
- Pròrrogues: SI. Una pròrroga de dos (2) anys. D’ un any cadascuna de les
pròrrogues
- Subrogació de personal: NO
- Formalització del contracte : D'acord amb el previst a l'article 153.3 LCSP es
formalitzarà com a molt tard, els 15 dies hàbils següents al que es realitzi la
notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores i candidates
ATÈS l’informe de la interventora accidental núm. 141/2022, de data 09 de març de
2022.
ATÈS que l’anunci de la licitació es va publicar al perfil del contractant el 17 de
març de 2022, i el termini de presentació va finalitzar el 04 d’abril de 2022 a les
14:00:00 h.
ATÈS que dins el termini i horari límit d’admissió i en la forma establerta s’han
presentat a la licitació d’acord amb el certificat d’ofertes 98062613 de l’eina Sobre
Digital, les següents empreses:
-ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FP G60729084 04/04/2022 10:39:00 LGENT2022-5447
-FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA G61064242 04/04/2022 13:05:00
LGENT-2022-5474
ATÈS que l’empresa ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FP, com a primera
classificada, no va complimentar degudament la documentació requerida, en la
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data sol·licitada, per l’adjudicació del contracte, i per tant, s’entén que l’empresa
licitadora ha retirat la seva oferta.
ATÈS que l’empresa FUNDACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA, com a segona
classificada, no ha complimentat adequadament el requeriment de documentació en
el termini assenyalat, i la seva representant legal ha avisat d’aquest extrem per
mitjà de la instància (LGENT-2022-9899 de 09 de juny de 2022), i per tant, s’entén
que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta.
VISTA l’acta de la Mesa de contractació, reunida en data 10 de juny de 2022 en que
es proposa declarar deserta la licitació corresponent atès que cap de les dues
empreses que s’han presentat no han complimentat degudament la documentació
requerida.
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, la Junta de Govern Local,
ACORDA:
PRIMER.- Declarar desert el contracte de Servei d’atenció psicològica adreçat a
joves pre adolescents i adolescents entre 12 i 18 anys (PSICOJOVE), exp.
CONT2200003, atès que cap de les dues empreses que s’han presentat a la licitació
no han complimentat degudament la documentació requerida.
SEGON.- Cancel·lar els documents comptables d’autorització de despesa que
consten a l’expedient, núm. A 2022.2.0001933.000
TERCER.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant.
QUART.- Comunicar aquest acord a la intervenció i a les unitats interessades.
VOTACIÓ: Votada la urgència d’aquest tema s’aprova per unanimitat, s’inclou
en l’ordre del dia de la sessió, a continuació posat en votació: Favorable per
Unanimitat.
Signat digitalment en la data que consta en la signatura com a fedatari d’aquest
acord, el Secretari actal., amb el vistiplau del President de la Junta de Govern
Local.
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